
Protokół Nr IV 

posiedzenia Rady Gminy Tułowice 

z dnia 30 grudnia 2014 r. 

 

Posiedzenie odbyło się w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Tułowice i trwało od godz. 1530 do 

godz. 1830 . W posiedzeniu udział wzięło 14 radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy  Frédéric Coppin otworzył obrady i stwierdził ich 

prawomocność. Przywitał przybyłych na Sesję: Wójta Pana Andrzeja Wesołowskiego, 

radnych Rady Gminy Tułowice, kierowników Urzędu, kierowników jednostek, pracowników 

Urzędu, sołtysów oraz mieszkańców Gminy. 

Następnie przedstawił porządek obrad. 

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

  2. Przedstawienie porządku obrad. 

  3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy. 

  4. Podjecie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice  

      na 2014 r. 

  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2015 r. 

  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

  7. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  

      Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2015 rok. 

  8. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający  

      się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie  opróżniania  

      zbiorników  bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

  9. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy miedzy Sesjami. 

10. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

11. Zakończenie obrad. 

Radni do porządku obrad nie wnieśli zastrzeżeń. 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy. 

Radny Krzysztof Ptak zgłosił poprawkę do strony 5 protokołu 

W protokole jest zapis „Za przyjęciem wniosku głosował 1   radny, przeciwny był 1 radny a 

wstrzymało się od głosowania  12 radnych. Wobec czego wniosek radnego Józefa Sukiennika 

nie został przyjęty.” 

Podczas głosowania wyglądało w ten sposób, że 1 osoba głosowała  za przyjęciem wniosku, 

12 radnych było przeciwnych a 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgodnie że Statutem uwagi i poprawki 

rozpatruje Rada i te poprawki są przegłosowane na Sesji. 

Za przyjęciem poprawki głosowało 14 radnych.  

Protokół z  III Sesji Rady Gminy zostały przyjęty jednogłośnie ( 14 głosów za) 

Ad. 4. Podjecie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy  

           Tułowice  na 2014 r. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że na posiedzeniu Komisji Pani Skarbnik obszernie 

omówiła ten projekt. Zapytał czy są pytania do przedłożonego projektu uchwały. 

W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt 

uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę 

Nr IV/10/14. 

Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2015 r. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że również na posiedzeniu Komisji Pani Skarbnik 

obszernie omówiła ten projekt. Zapytał czy są pytania do przedłożonego projektu uchwały. 
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Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski zaapelował do radnych aby głosowali za przyjęciem 

przedłożonego budżetu. Na pewno jeżeli chodzi o sferę inwestycyjną  to są różnice, które 

będą zmieniane ale w tym momencie dobrze by było aby budżet uchwalić w takim stanie. 

Będzie on wielokrotnie analizowany i korygowany do wizji radnych. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  

Nr 434/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w opolu z dnia 4 

grudnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy 

Tułowice na 2015 r.  

Opinia jest pozytywna. 

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy odczytał 

projekt uchwały i w wyniku głosowania przy 13 głosach za i 1 wstrzymującym się podjęto w 

tej sprawie uchwałę Nr IV/11/14. 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że również  ten projekt był obszernie omówiony. 

Zapytał czy są pytania do przedłożonego projektu uchwały. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  

Nr 423/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w opolu z dnia 24 

grudnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie  wieloletniej prognozy 

finansowej. Opinia jest pozytywna. 

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji Zastępca Przewodniczącego Rady 

Gminy Pan Jacek Sulikowski odczytał projekt uchwały i w wyniku głosowania przy 13 

głosach za i 1 wstrzymującym się podjęto w tej sprawie uchwałę Nr IV/12/14. 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  

          Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2015 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na posiedzenie Komisji zaprosił Panią 

Danutę Wajdziak, która przybliżyła radnym sprawy związane z profilaktyką rozwiązywania  

problemów alkoholowych i narkotykowych 

Zapytał czy są pytania do przedłożonego projektu uchwały. 

W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 

odczytał projekt uchwały i w wyniku głosowania przy 14 głosach za  podjęto w tej sprawie 

uchwałę Nr IV/13/14. 

 Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca  

             ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie   

             opróżniania  zbiorników  bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, ze na posiedzeniu Komisji Pan Wójt 

poinformował, o co  chodzi w tej uchwale. Jest to uchwała, którą Rada Gminy podejmuje co 

roku. 

Zapytał czy są pytania do przedłożonego projektu uchwały. 

W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 

odczytał projekt uchwały i w wyniku głosowania przy 14 głosach za  podjęto w tej sprawie 

uchwałę Nr IV/14/14. 

Ad.9. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że w przeciągu tych 2 tygodni było 

kilka wydarzeń istotnych dla naszej społeczności. 

18 grudnia uczestniczył w posiedzeniu Rady Budowy. Był też w Opolu w Kuratorium 

Oświaty, bo jako nowy Wójt musiał odebrać pewne upoważnienia i certyfikaty. 

Spotkał się też z Panią z firmy Catermed o czym opowie potem.  
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Dzisiaj w Urzędzie była Pani Dzielnicowa i poinformowała, że znów wyleciały szyby  w 

przystankach na stacji kolejowej. Zastanawiają się czy tam nie zainstalować przenośnego 

mini monitoringu. 

Była dzisiaj także w Urzędzie opiekunka podopiecznego, jest to człowiek chory, który boi się 

mieszkać w przydzielonym mu lokalu. Trzeba będzie w tej sprawie porozmawiać. 

Kilkakrotnie było już spotkanie z firmą Remondis. Dostał to w spadku, nie  ogłoszony 

przetarg, nie rozstrzygnięty na śmieci i na stołówkę. Co można było zrobić.  

W dniu dzisiejszym spotkał się z Panią Apolonią Klepacz  w sprawie wywozu śmieci w 

styczniu. Mieszkańcy otrzymali już grafik odbioru  śmieci w styczniu. Śmieci będą odbierane 

także 2 stycznia 2015 r. aby po święcie nie były przepełnione śmietniki.  

Przetarg na odbiór śmieci został ogłoszony na 1,5 roku. 

Wójt poinformował, że wydał także zarządzenia w sprawie zmiany budżetu, w sprawie zmian 

organizacyjnych Urzędu dotyczących likwidacji jednego stanowiska pracy, oraz w sprawie 

powołania Urzędnika Wyborczego do przeprowadzenia wyborów uzupełniających. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frédéric Coppin zwrócił się z prośba do Wójta aby 

przybliżył sprawę spotkania z Panem Żytkiewiczem w sprawie ścieżki pieszo – rowerowej do 

Tułowic Małych. 

Wójt odpowiedział, że jest to ścieżka niedawno wyremontowana a okazuje się już , że są tam 

dziury. Była sugestia aby nawieźć tam kamienia. Obecnie jest śnieg i nie będzie dobrze4 Pani 

widać ale jak śnieg stopnieje, to wybierze się tam z pracownikiem i zastanowią się co tam 

można zrobić.  

Radny Krzysztof Mróz zapytał Pana Wójta na jakim etapie jest dzisiejsze spotkanie w sprawie 

stołówki. 

Wójt poinformował, że z samego rana był w stołówce aby dowiedzieć się czegoś więcej od 

pracowników. Poinformował, że  ceny posiłków, które wyjeżdżają w postaci cateringu nie 

składają się z pełnych obiadów. Nie ma tam ani zupy ani kompotu. Na naszej stołówce jest 

pełny obiad. Właścicielka Catermedu poinformowała, że może z obecnej ceny zejść  nie 

więcej niż o 1 do 1,5 zł.  

Poinformował, że dowiedział się od pracowników, że wiele sprzętu w kuchni już nie działa i 

nic się z tym nie robi. 

Radny Krzysztof Ptak zapytał czy jest możliwość podpisania umowy na 6 miesięcy czy 

właścicielka Catermedu  się na to zgadza. 

Wójt odpowiedział, że właścicielki Catermedu nie interesuje umowa na 6 miesięcy.  

 Radni zastanawiali się nad rozwiązaniem tego problemu. 

Dyrektor ZGKiM Pan Tadeusz Cwynar stwierdził, że jego zdaniem stołówką powinna zająć 

się szkoła, uważa, że trzeba uruchomić stołówkę szkolną aby dzieci nie karmić masowo 

przygotowywanymi daniami. 

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół Pani Bogusława Proskórnicka stwierdziła, że na pewno 

stołówka jest potrzebna szkole i dzieciom. Chciałaby aby ten problem był jakoś rozwiązany. 

Panie, które pracują w kuchni były u niej, rozmawiały. Decyzja jednak nie należała do niej, 

bo tak jak ówczesny Pan Wójt tłumaczył, były podpisane umowy, które nadal musiały 

funkcjonować. Ta stołówka, która jest na dzień dzisiejszy na pewno będzie wymagała 

pewnych nakładów, bo ilość obiadów, która była na niej produkowana doprowadziła w jakiś 

sposób do wyeksploatowania urządzeń, to jest oczywiste. Pomieszczenia też trzeba 

odświeżyć, co także wymaga pewnych nakładów finansowych. Zaznaczyła, ze jest za tym aby 

dzieci w szkole mogły korzystać ze smacznych obiadów, żeby ta stołówka funkcjonowała tak 

jak funkcjonować powinna. Są  jednak pewne sprawy, które należy wkalkulować, będą na 

pewno niezbędne nakłady finansowe. 
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Wójt poinformował, że na stołówkę jest pobrana kaucja w wysokości 5 tys. zł na 

zabezpieczenie.  

Radny Krzysztof Ptak stwierdził, żeby nie było takiej sytuacji, że z Catermedem zostanie 

podpisana umowa na kolejny rok i kolejny rok będą mieli problem.  

Wójt odpowiedział, że umowa kończy się w dniu następnym, sygnalizował o problemie 

wcześniej, tydzień temu. 

Stwierdził, iż uważa, że dzisiaj  tematu  stołówki ani śmieci nie powinno być, te sprawy 

powinne być już poza nimi. Niestety jest problem do rozwiązania i trzeba to zrobić, boi się, że 

jutro stołówka będzie otwarta ostatni dzień. 

Radna Justyna Paszkowska stwierdziła, ze jeśli faktycznie ta umowa jest tak skonstruowana, 

że ona opuszczając to miejsce ma zostawić w takim stanie w jakim przejęła to chyba 

zobowiązuje ja to do tego. Nie może być tak, że się spakuje i wyjedzie, to po co w takim razie 

te umowy. 

Wójt poinformował, że jeżeli chodzi o kwestię rozliczenia to jest protokół do poprzedniej 

umowy z załącznikami wyposażenia, mienia itd. – trzeba się z tego rozliczyć. Na braki i 

różnice jest zabezpieczenie w postaci kaucji – 5 tys. zł.  

Radny Krzysztof Ptak stwierdził, że teraz najważniejsze jest aby zabezpieczyć posiłki, które 

trzeba ustawowo zapewnić. Może któraś z miejscowych firm będzie mogła zapewnić przez 

ten okres posiłki. 

Pani Ewa Kapłon poinformowała, że pracowała tam rok czasu i widziała, że posiłki były 

gotowane z najtańszych, najniższej jakości produktów. Wyposażenie że stołówki znikało 

podczas organizacji przyjęć okolicznościowych. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska poinformowała, ze właścicielka Catermedu musi się z 

powierzonego mienia rozliczyć. 

Wójt stwierdził, że Gmina jest związana umowami – pomoc państwa w zakresie dożywiania i 

do 2020 r. musi zapewniać posiłki dla podopiecznych OPS. 

Kierownik OPS Pani Urszula Kosińska –Bardon poinformowała, że jeżeli byłaby taka 

możliwość, że w ciągu miesiąca da się to wszystko jakoś rozwiązać, to nic się nie stanie, bo 

na ten czas można wydać podopiecznym środki finansowe na zakup żywności. 

Teraz trzeba podjąć decyzję. 

Skarbnik Gminy stwierdziła, ze na obecną chwilę tych obiadów jest około 60  i tworząc 

stołówkę szkolną radni musza sobie zdać sprawę, że nie jest to tylko kwestia naprawy sprzętu, 

odnowienia ścian itd. Trzeba wziąć jeszcze pod uwagę wszystkie koszty zatrudnienia 

kucharek, koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń – energia, woda itp. Jeżeli to jest 

stołówka szkolna to rodzice płacą tylko za wsad do kotła. Trzeba się nad tym dobrze 

zastanowić, co robić i jak robić. 

Radna Justyna Paszkowska powiedziała aby nie robić od razu takiej rewolucji, radnym chodzi 

o to aby ogłosić przetarg i może inna firma się zgłosi, która będzie miała tańsze posiłki. 

Helena Wojtasik stwierdziła, że należy szukać innego kontrahenta. Jeśli obiady będą tańsze i 

smaczniejsze to myśli, że znajdzie się więcej osób, które zechcą tam jeść obiady. 

Zaproponowała aby na czas przeprowadzenia przetargu znaleźć inną firmę, która na ten czas 

zapewni dostawę obiadów.  

Radny Arkadiusz Drążek poinformował, że w zeszłym roku był organizowany przetarg i 

żadna inna firma nie podeszła do przetargu tylko Catering, teraz był organizowany przetarg 

na stołówkę szkolną w Niemodlinie i do przetargu też zgłosił się tylko Catering. Inne firmy 

nie są zainteresowane tego typu działalnością.  

Radny Krzysztof Ptak zaproponował aby rozmawiać z właścicielami Finezji. 
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Wójt stwierdził, że wszystko się rozbija o to dla ilu osób się gotuje. Został jeden dzień a 

problem trzeba rozwiązać, jest to poważna sprawa. 

Kierownik OPS Pani Urszula Kosińska –Bardon poinformowała, że nie każda firma ma 

uprawnienia do gotowania dla stołówek tego typu. 

Skarbnik Gminy poddała pod rozwagę sprawę  organizacji spółdzielni, jeśli znalazłyby się 

osoby chętne do założenia takiej spółdzielni.  

Przewodniczący Rady Gminy zarządził 15 minut przerwy. Po przerwie przystąpiono do 

następnego punktu. 

Ad.10. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

Radny Krzysztof Mróz zaproponował aby z uwagi na to, że Pani nie chce podpisać umowy na 

okres krótszy niż rok,  to starać się zbić cenę obiadu i podpisać tę umowę na rok. Przez ten 

rok będzie dużo czasu aby zastanowić się w którym kierunku iść.   

Pani Helena Wojtasik poinformowała, że ma podobne zdanie do Pana Mroza bo pośpiech jest 

złym doradcą. Będzie dużo czasu aby rozeznać sprawę i zastanowić się w którym kierunku 

iść.  

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że też popiera wniosek Pana Mroza i zaproponował 

aby ten wniosek został przegłosowany. 

Za wnioskiem głosowało 13 radnych a 1 radny był przeciwny. 

Pani Helena Wojtasik zwróciła uwagę, że lampa solarowa, która stoi przy leśniczówce w 

Szydłowie często nie świeci. 

Radny Krzysztof Mróz poruszył sprawę drogi kolejowej w Szydłowie, zapytał na jakim etapie 

jest procedura przejęcia tej drogi, kiedy jest planowane zakończenie i ewentualnie co 

mieszkańcy Szydłowa mogą zrobić aby w tej procedurze pomóc, przyśpieszyć ją. Związane 

jest to z tym, że są tam planowane inwestycje a nie mogą nic zrobić bo droga nie jest gminna.  

Jest to jedyne miejsce  bez kanalizacji a wieczorem przejść ta droga to jest tragedia.  

Wójt poinformował, że przyjrzy się tej sprawie i postara się dowiedzieć  w powiecie. 

Radny Krzysztof Ptak prosił o interwencję na posterunku energetycznym w Wydrowicach  

w sprawie lamp, na ul. Elsnera  -  trzy lampy nie świecą. 

Radna  Justyna Paszkowska zapytała czy na dzisiejszej Sesji będzie przedstawiony projekt 

parku rozrywki. Wójt odpowiedział, że będzie to przedstawione na następnej Sesji. 

Radny Krzysztof Kiraga przypomniał, że na posiedzeniu Komisji przedstawił radnym prośbę 

o pomoc choremu dziecku ze Skarbiszowic. Dziecko należy do fundacji i można na konto 

wpłacać środki na leczenie. 

Dyrektor Domu Kultury Pani Helena Wojtasik poinformowała, że nie powinno zbierać się 

pieniędzy  ale można zorganizować koncert charytatywny  w celu zebrania środków na 

pomoc dziecku. 

Poinformowała, że 11  stycznia w TOK będą organizowane imprezy  w związku z Orkiestrą 

Świątecznej Pomocy. Przedstawiła program imprezy.  

Radny Roman Suchodolski prosił o zorganizowanie spotkania  z zarządem Klubu Sportowego 

UNIA i Klubu Sportowego Zieloni na temat ich działalności. 

Prosił też o robocze spotkanie z Dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w sprawie rozwinięcia działalności. 

Spotkanie z Dyrektorem Zarządu Poczty w Opolu w sprawie możliwości zakupienia budynku, 

który chcą sprzedać. Dobrze by było aby ta poczta dalej w Tułowicach istniała.  

Spotkanie z właścicielami zaniedbanych budowli. W jego okręgu wyborczym najgorsze są 

budynki będące własnością Gminy i dwóch prywatnych właścicieli. 

Prosił radnych aby rozpatrzyli się w swoich okręgach wyborczych i też zgłosili takie budynki. 
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Przewodniczący rady Gminy stwierdził, ze można to zrobić w ramach pracy Komisji. Radny 

Roman Suchodolski prosił aby przy Kościele Zmartwychwstania Pańskiego postawić tablice 

informacyjną, że są tam groby byłych właścicieli Porcelitu. 

Prosił o spotkanie z dyrektorem Ośrodka Zdrowia w Tułowicach odnośnie możliwości 

udostępnienia gabinetów dla lekarzy specjalistów. 

Radny Roman Suchodolski zaproponował także rozważenie możliwości  ogłoszenia konkursu 

na najładniej przystrojoną posesję  w czasie świątecznym.  

Dyrektor Tok stwierdziła, że kiedyś takie różne  konkursy były np. na najładniejszy balkon 

czy najładniejszą posesję i warto do tego wrócić.  

Pani Helena Wojtasik wróciła do prośby Pana Suchodolskiego o postawienie tablicy 

informacyjnej przy kościółku. Stwierdziła, że Pan Suchodolski poruszył temat historyczny, 

temat naszego na razie wirtualnego muzeum porcelany. 

Podobno willa Szlegelmilchów została kupiona na muzeum porcelany, nie wie czy to jest 

prawda, to byłoby pięknie.  

Poinformowała, że Ośrodek Kultury miał 6 tys. zł. z Rady Sołeckiej na zorganizowanie 

„Spaceru po Tułowicach”. Ten spacer jest przygotowany ale w trakcie działalności Pan Wójt 

zwrócił się do niej z prośbą aby oddała te pieniądze na zakup „Przewodnika po Tułowicach” – 

chodziło o zakup  praw autorskich do przewodnika od Pana Mariusza Woźniaka.  Zapytała 

Panią Skarbnik  jakie są losy tego przewodnika. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gaska poinformowała, że zakupili te prawa autorskie, jest 

zawarta umowa. W bieżących wydatkach są zaplanowane środki ( 60 tys. zł.)na wydanie tego 

przewodnika przy współpracy z Euroregionem Pradziad, skąd można otrzymać 

dofinansowanie maksymalnie do 90%. Jeżeli chodzi o spacer po Tułowicach to uważa, że to 

też był dobry pomysł i warto by do tego wrócić. 

Wójt poinformował jak daleko są zaawansowane sprawy kupna  budynku  starego biurowca 

Porcelitu  i willi Szlegelmilchów i jakie plany z tymi obiektami wiążą  potencjalni nabywcy 

tych obiektów. 

Radny Krzysztof Ptak poinformował, że Pan Witke prosił go aby poruszył sprawę alejek na 

cmentarzu poewangelickim, zapytał czy można by zająć się tymi alejkami.  

Wójt odpowiedział, że trzy lata temu w ramach funduszu sołeckiego zgłosił wniosek aby ten 

cmentarz ogrodzić. Nie znalazło to jednak poparcia. 

Jest to coś, co w tym spacerze można pokazać, to są ostatni włodarze przedwojenni, na 

cmentarzu jest pochowana linia męska  włodarzy. Zaznaczył, że Pan Witke rozmawiał z nim 

o alejkach. Zaproponował mu aby sam przedstawił tę propozycje radnym na Sesji. 

Radny Krzysztof Ptak poinformował, że będzie chciał złożyć wniosek do Rady o wyróżnienie  

Pana Ryszarda Witke  tytułem zasłużonego dla Gminy Tułowice, gdyż jest to osoba, która 

przyczynia się do promocji Gminy. 

Radny Krzysztof Kiraga Podziękował Panu Suchodolskiemu, że poruszył ten temat 

Szlegelmilchów, założycieli Tułowic. Wiele lat temu były radny Pan Leszek Krzak był 

wielkim orędownikiem poprawienia nagrobków. Kiedyś oglądał te nagrobki i uważa, że aby 

zachować historię to trzeba te nagrobki odnowić bo ulegają już degradacji. Są z tym związane 

pewne koszty. Są to ładne stare pomniki, które potrzebują jakiejś minimalnej renowacji aby to 

doprowadzić do używalności. Jest to piękny teren i uważa, że zachowanie tego jest naszym 

obowiązkiem. 

Pani Helena Wojtasik przytoczyła słowa Jana Pawla II – „ Naród bez historii,  naród bez 

kultury, to naród bez tożsamości”. Historia, kultura to nasze dziedzictwo. Tak samo jak każdy 

z nas wyróżnia się imieniem i nazwiskiem tak samo historia i kultura świadczy o nas , o tej 

Gminie. Zaznaczyła, ze zawsze zabiegała o to aby nazwisko Szlegelmilchów istniało w 

Tułowicach. Wydała pierwszy przewodnik historyczny  w 1996 r. w formie mapy z historia  
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Tułowic, z miejscami historycznymi. W Tułowicach jest wiele miejsc, które wymagają takich 

właśnie nakładów. Poinformowała, ze TOK od kilku lat organizuje „noc kultury”  

Ostatnio była to noc spacerów nocnych po Tułowicach. Zwiedzanie nocne zabytków naszej 

miejscowości, które o północy zakończyło się wyświetleniem 2 godzinnego filmu 

dokumentalnego. Z pomocą Pana Ryszarda Witke zebrali wszystkie filmy o historii Tułowic, 

które obejrzało 30 osób, bo tyle brało udział w spacerze. Zaznaczyła, że kilka lat temu 

zaproponowała powstanie parku historii lokalnej. Poinformowała, że w latach 2015 -2020 

będą środki unijne  na innowacje i na badania naukowe. Aby Korzystać z tych środków trzeba 

najpierw się do tego przygotować.  Przygotowanie do skorzystania z tych środków mogłoby 

właśnie być powołanie takiego parku historii lokalnej na terenie Gminy Tułowice, że 

wskazaniem miejsc. Według niej w tych miejscach powinien być także ujęty pomnik 

poległych na frontach wojen światowych, który aż się prosi o odrestaurowanie. Mogą to też 

być miejsca wokół pałacu, gdzie we współpracy ze Starostwem Powiatowym możnaby 

postawić kilka tablic informacyjnych. Stwierdziła, że ma nadzieję, że „Spacer po 

Tułowicach” wreszcie  powstanie i wielu naszych mieszkańców przez cały rok odwiedzi 

wszystkie te trzydzieści kilka miejsc, które są przygotowane. Zaznaczyła, że historia 

Tułowicka jest przepiękna i bardzo ciekawa. Następnie przypomniała sprawę sprzedaży 

remizy strażackiej w Tułowicach, stwierdziła, że była to bardzo zła decyzja, bo dzisiaj 

borykają się z problemem braku  miejsca na  remizę, a jaki tam jest piękny duży plac. 

Pan Tadeusz Basztabin stwierdził, że bardzo dobrym pomysłem jest ogrodzenie cmentarza 

poewangelickiego, bo wiadomo jaka jest dzisiejsza młodzież.  Co do książki – spacer po 

Tułowicach, to nowi radni musieliby też przejrzeć te materiały, bo tam było dużo zgłoszeń do 

poprawy, wiele rzeczy brakowało i nie wie, czy zostało to uzupełnione.  

Radny Krzysztof Kiraga poinformował, że w Sakbiszowicach  powstaje Izba Pamięci, co 

będzie też jakimś nawiązaniem do historii. Zaprosił wszystkich na otwarcie Izby.  

Radny Krzysztof Ptak zaproponował aby przygotować uchwałę o objęcie patronatem Rady 

Gminy   organizowanych w maju  obchody  Dni Tułowic. Zapytał czy istnieje taka 

możliwość. 

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik  poinformowała, ze organizacja Dni Tułowic jest 

zadaniem  Ośrodka Kultury. Radni mogą składać wnioski w postaci uchwał. Jeżeli radni taka 

uchwałę  przygotują i określą w niej na czym miałby polegać taki patronat, to nie ma żadnych 

przeciwwskazań. Wtedy na plakacie ukaże się informacja, że Dni Tułowic są organizowane 

pod patronatem Rady, tylko wtedy to działanie Rady musi być określone. 

Radny Krzysztof Ptak poinformował, ze w dniu wczorajszym radni mieli spotkanie w sprawie  

budżetu i zdaje sobie sprawę, że za 20 tysięcy zł. nie są w stanie zapewnić mieszkańcom 

gminy Tułowice takiej rozrywki jakiej by sobie życzyli. Myślał, żeby Rada Gminy mogła w 

ten sposób wspomóc działalność TOK-u.  Każdy Komitet Wyborczy miał to w swoim 

programie stad też taka jest jego propozycja. 

Skarbnik Gminy Pani Bożena Gaska stwierdziła, ze jest wiele imprez, które się wpisały na 

stałe w kalendarz TOK. Są to takie imprezy, które się sprawdziły, głównymi są „Dożynki”   

i „Dni Tułowic”. Na te dwie imprezy  jest dotacja celowa w kwocie 50 tys. zł. Jeżeli radni 

zdecydują, że ‘Dni Tułowic” maja być bardziej efektowne to dołożą środki a Pani Dyrektor 

zrobi imprezę za takie pieniądze jakimi będzie dysponować. Uważa, ze ta impreza się 

odbędzie w takim zakresie, na ile nas będzie stać. Tak samo „Dożynki” jest na nie 

przewidziane 30 tys. zł. ale jeśli radni stwierdzą, że „Dożynki” maja być bardziej okazałe, to 

dołożą pieniądze i impreza będzie bardziej okazała. Na koniec Pani Dyrektor rozliczy się na 

co przeznaczyła środki z dotacji celowej. Zaznaczyła, ze omaw8iane imprezy są  opłacane 

przez Gminę.  
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 Pani Helena Wojtasik stwierdziła, że też to słyszy co mówią ludzie, że byle jakie imprezy, w 

stałym repertuarze Szumiący Bór i Szydłowianki. Zaznaczyła, że są to ludzie, którzy 

poświęcają swój czas , którzy mają pasję, którzy przychodzą do Domu Kultury i z 

instruktorem pracują. Reprezentują nas na wszystkich przeglądach, imprezach muzycznych i 

każdy z tych zespołów ma swoich fanów. 

Pani Helena Wojtasik stwierdziła, że ma takie doświadczenie, ze imprezę może zrobić na polu 

kukurydzy ale musi mieć odpowiednie środki. Jeśli ma na imprezę 20 tys. zł. to większość 

tych pieniędzy pochłaniają wydatki związane z organizacją  takie jak: ochrona, straż pożarna, 

sanitariaty itp. Są to koszty , które trzeba ponieść aby mieć konieczne zabezpieczenia 

imprezy. 

Radny  Krzysztof Ptak poinformował, że Pan Wójt przekazał mu katalog i  cennik imprez. 

Zaznaczył, że nie sądzi aby radni się z nim nie zgodzili, że nasze „Dni Tułowic” w 

porównaniu z Gminą Niemodlin, z Gminą Korfantów wypadają gorzej. Tak naprawdę   Pani 

Dyrektor została sama z tymi 20 tysiącami i ma sobie poradzić. Uważa, że za niewielki 

pieniądze można zorganizować coś z tego cennika np. Czerwone Gitary – jest to w granicach 

10 tys. zł.  

Pani Helena Wojtasik wyjaśniła, że te 10 tys. zł. to jest tylko gaża zespołu, do tego 

przychodzi akustyka, nagłośnienie. Zespoły, które występują maja odpowiednie wymagania, 

które kosztują niejednokrotnie tyle samo co gaża.  

Radny  Krzysztof Ptak stwierdził, że chodzi tu o to aby w ten jeden dzień w roku zapewnić 

mieszkańcom jakąś odpowiednią rozrywkę, myśli, że na taki cel znalazłyby się pieniądze.  

Radny Jacek Sulikowski stwierdził, że  Pani Dyrektor TOK dość dobitnie powiedziała na 

czym to polega, wszystko rozbija się o pieniądze.  

Zapytał kto miałby przygotować taki projekt uchwały, na czym miałoby to polegać i co da 

taki patronat Gminy Tułowice miałby dać, jakie z tego są  korzyści, aby to jakoś określić, bo 

będzie wniosek, będzie głosowanie, żeby było wiadomo za czym się głosuje. Uważa, że nikt 

się nie sprzeciwia aby cokolwiek wprowadzić ale chodzi o pieniądze.  

Radny Krzysztof Mróz stwierdził, że jest jak najbardziej za tym aby tu występowały jakieś 

znane zespoły, na pewno te osoby, które tu mieszkają na terenie Gminy  też będą z tego 

zadowolone, mniej będą zadowolone z tego jak się dowiedzą, że zabrano im np. 20 tys. zł. z 

chodnika i za to zaproszono zespól na Dni Tułowic. Uważa, ze trzeba się nad tym zastanowić 

 Radny Jacek Sulikowski zaproponował aby zastanowić się nad poszukaniem sponsorów. 

Radny Arkadiusz Drążek poinformował, że sponsorzy są wśród nich, jest 15 radnych, jak 

każdy odda po 1 diecie na koszty kabaretu , to sprawa będzie zamknięta. .  

Radny Jacek Sulikowski poruszył sprawę sponsorów, stwierdził, że wie, że to będzie tak, że 

im bliżej będzie imprezy to każdy będzie pytał czy są sponsorzy. Jeśli jest taki pomysł aby 

radni się tym zajęli, to może też ktoś da pomysł kto tych sponsorów będzie szukał, bo 

sponsorów jest dużo jest tylko pytanie, kto taką pokaźną kwotę może dać, po 50 zł. da każdy 

ale tu chodzi o dużo więcej. 

Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik poinformowała, że budżet został uchwalony, TOK 

otrzymał określoną kwotę środków , która musi wystarczyć na wszystko na cały rok. Tok 

organizuje średnio 1 dużą imprezę w miesiącu i na te imprezy też szuka sponsorów.  Są też 

takie momenty, że nie jest jej miło chodzić do tych sponsorów. 

Radny Krzysztof Ptak wrócił, do zadanego mu pytania co da objęcie patronatem obchodów 

„Dni Tułowic”. Przypomniał, ze obiecali wyborcom wsparcie TOK-u w organizacji „Dni 

Tułowic”. Pani Dyrektor wspomniała, ze można na plakacie napisać, że obchody 

organizowane są pod patronatem Rady Gminy, tej Rady, którą wybrało społeczeństwo. 

Poinformował, że na następną Sesję przygotuje projekt takiej uchwały. 
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Możnaby też pomyśleć o powołaniu  Komisji Doraźnej do pomocy w organizacji imprezy, 

taka Komisja mogłaby wystosować pisma do przedsiębiorców o sponsoring. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, ze jeśli będą odpowiednio przygotowane informacje, 

to nie ma przeszkód aby takie uchwały przygotować. 

Radny Józef Sukiennik stwierdził, że wszystko rozumie tylko skoro będzie to pod patronatem 

Rady, to jak impreza nie wypali to jak się wtedy będą czuć. Prosił aby wziąć to pod uwagę.  

Radny Krzysztof Ptak stwierdził, że jako kandydat do Rady Gminy liczył się krytyką  

wyborców, wiec może bezpieczniej będzie tak jak powiedział Pan radny siąść i nic nie robić  

to nie będzie krytyki. 

Przewodniczący Rady Gminy Frédéric Coppin złożył zebranym  życzenia noworoczne. 

Do życzeń dołączył się zastępca przewodniczącego radny Jacek Sulikowski. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski poinformował, że minęło trzy tygodnie jak dostał 

prezent, jest  to materiał, którym czuje się w obowiązku podzielić. Audyt, który był 

przeprowadzony na zlecenie Urzędu Gminy nie był w jednej jednostce, był przeprowadzony 

w pięciu jednostkach. Każda jednostka dostała jakąś ocenę. Trzy jednostki dostały dobre 

oceny a dwa  wypadły trochę gorzej. Stwierdził, że zamyka tą sprawę, bo to jest dla innych 

rzeczy, organów, rozmów, szukanie programu naprawczego. To nie był jeden zakład , jedna 

jednostka tylko dwie jednostki a było mówione, że była jedna. 

Następnie złożył wszystkim życzenia noworoczne.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Gminy Pan Frédéric 

Coppin   zamknął obrady IV Sesji Rady Gminy. 

 

            Protokołowała                                                  Przewodniczący Rady Gminy  

Teresa Cybuchowska – Balwierz                                            Frédéric Coppin 

                                                                                                       

                                  

 

 


